
 

 

 

 

Persbericht 18 december 2021 van het College van Burgemeester en 

Schepenen van de gemeente Ganshoren 
 

 

Beste Ganshorenaars en inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  

 

Het lijkt erop dat Covid-19 in 2022 nog aan de orde zal zijn. Wij zullen solidair dienen te blijven 

gedurende dit hele jaar.  

Daarom breidt de gemeente Ganshoren, in samenwerking met de Gemeenschappelijke 

gemeenschapscommissie, haar vaccinatiecampagne uit door een “vacci-corner” als vaccinatiepost in te 

richten.  

 

Waar? Op de parking van het Nereus zwembad, Koningin Fabiolaplein nr. 10 

 

Wanneer? Op woensdag 22/12 en donderdag 23/12.  

Vanaf de week van 27/12 zal het mogelijk zijn om zich op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 10 

en 17u te laten vaccineren tot 17 maart 2021 (deze datum kan nog veranderen).  

 

Hoe? Door naar de “vacci-corner” te komen, zonder afspraak, met uw identiteitskaart.  

 

 

BENT U 18 JAAR OF OUDER? U kan een boostervaccin krijgen, op voorwaarde dat u in 

aanmerking komt, d.w.z. dat de minimumtijd tussen uw laatste vaccindosis en de boosterdosis in 

acht is genomen: 

 

• U kreeg het Johnson & Johnson-vaccin (eenmalige dosis): ten minste twee maanden 

• U kreeg het vaccin (2de dosis) AstraZeneca: minimum vier maanden 

• U kreeg het vaccin (2e dosis) Moderna of Pfizer: minimaal vier maanden 

 

Momenteel vaccineren wij iedereen vanaf 12 jaar. Jongeren tussen 12 en 15 jaar moeten bij het bezoek 

aan het vaccinatiecentrum vergezeld zijn van (een van) hun ouders of voogd. 

 

Gelieve er nota van te nemen dat er eenvoudige en goed bereikbare alternatieven zijn indien u zich 

niet naar de “vacci-corner”  die door de gemeente Ganshoren in samenwerking met de 

Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie is opgezet kan begeven. Daarom is het ook mogelijk om 

een afspraak te maken via de BruVax website of via het callcenter op 02/214 19 19. Voor meer 

informatie kunt u terecht op de volgende pagina: https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-

menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/  voor informatie over de verschillende plaatsen waar vaccinatie 

beschikbaar is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

  

VACCINATIE DOOR UW Huisarts: neem contact met hem op om te zien of hij/zij deelneemt aan 

de vaccinatiecampagne. Heeft u geen huisarts? Aarzel niet om 1710 te bellen. 

 

VACCINATIE THUIS: voor mensen die bedlegerig zijn of absoluut niet in staat zijn om naar een 

vaccinatiecentrum te gaan: inschrijving is mogelijk via uw huisarts. 

 

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met het gemeentebestuur van Ganshoren op 

het volgende adres: masque@ganshoren.brussels   
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